
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

 

Η εφημερίδα του ΣΕΚΠ εκδίδεται κάθε μήνα και έχει στόχο την ενημέρωση και την 

ανάδειξη του επιστημονικού έργου των αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής. Για το σκοπό 

αυτό δημοσιεύονται σε αυτό επιλεγμένα άρθρα των αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής που 

πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές. 

 

Τα κείμενα πρέπει να γραφούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση λογισμικού 

επεξεργασίας κειμένων και να σταλούν σε αρχείο word ή pdf στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

τις συντακτικής ομάδας. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πεζά γράμματα times new roman, 

12αρια και 1,5 διάστιχο με πλήρη στοίχιση, και οι σελίδες να φέρουν αρίθμηση κάτω και στο 

κέντρο. 

 

Η πρώτη σελίδα του εγγράφου πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

 Τίτλος άρθρου (με κεφαλαία times new roman, 12αρια, σε έντονη γραφή με στοίχιση 

στο κέντρο)  

 Ονοματεπώνυμο συγγραφέα (κάτω από τον τίτλο με πεζά times new roman 12άρια, 

σε έντονη γραφή με στοίχιση δεξιά)  

 Ειδικότητα/ειδίκευση/ερευνητικά ενδιαφέροντα συγγραφέα (times new roman 

12αρια, πεζά γράμματα με στοίχιση δεξιά) 

 4 – 5 λέξεις κλειδιά που να σχετίζονται με το κείμενο 

 

Ο/Η συγγραφέας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από τις παρακάτω θεματικές ενότητες ή να 

αποστείλει άρθρο με θεματικές που έχουν άμεση σχέση και συνάφεια με το επιστημονικό 

πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής. 

 

Για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό παρακαλείστε να αποστέλλετε τα άρθρα σας μια 

εβδομάδα νωρίτερα από την ημερομηνία ανάρτησης της εφημερίδας. Οι ημερομηνίες 



ανάρτησης της εφημερίδας θα γνωστοποιούνται έπειτα από σχετική ενημέρωση της 

συγγραφικής ομάδας.  

Τα άρθρα θα δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΣΕΚΠ (http://sekp.gr), στην 

ηλεκτρονική σελίδα του Social Policy (http://socialpolicy.gr) και στη σελίδα του ΣΕΚΠ στο 

Facebook (https://www.facebook.com/groups/154105854752414/).  

 

Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφικής ομάδας: 

Ανδρέας Ντούνης: andounis@gmail.com 

Αντώνης Πύργος: adpyrgos@gmail.com 

Χρύσα Τζώρτζη: chrisatz26@gmail.com 
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Οι παρακάτω θεματικές είναι ενδεικτικές και εμπλουτίζονται διαρκώς με τις δικές σας προτάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

αποστείλουν άρθρα, αποσπάσματα εργασιών - ερευνών - μελετών, βιβλιοκριτικές κλπ προς ανάρτηση στην εφημερίδα του Συλλόγου. 

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν από τις κάτωθι ενδεικτικές θεματικές κατηγορίες: 

εκπαίδευση ενηλίκων κράτος και πολιτικές για τις διακρίσεις 
εκπαιδευτικά προγράμματα (σχεδιασμός και 

αξιολόγηση) 

επαγγελματικές προοπτικές 

αποφοίτων 

κοινωνική πολιτική και κοινωνική ιδιότητα του πολίτη 

(citizenship) 

κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές κοινωνικής 

ενσωμάτωσης 
σχεδιασμός και εφαρμογές εκπαιδευτικών πολιτικών εμπειρίες προπτυχιακών φοιτητών 

οικογενειακή πολιτική και η δράση του κράτους 

πρόνοιας 
κοινωνικές ανισότητες και εκπαιδευτική πολιτική management των κοινωνικών υπηρεσιών 

 

ρόλος και η δράση των κοινωνικών κινημάτων πολιτικές δια-βίου εκπαίδευσης οικονομικά υγείας - αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας 
 

κοινωνική οικονομία και κοινωνική 

επιχειρηματικότητα 
εκπαιδευτική πολιτική και πολιτικές απασχόλησης μεθοδολογία κοινωνικής / εκπαιδευτικής έρευνας 

 

μεταναστευτική πολιτική κρατικές πολιτικές και τοπική αυτοδιοίκηση 
χρηματοδοτικά εργαλεία προγραμμάτων ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων  

θεωρητικές προσεγγίσεις κοινωνικής πολιτικής 
διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο του συστήματος 
υγείας   

κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές κοινωνικής 

ενσωμάτωσης 

άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο: 

καλές πρακτικές   

ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική μεταναστευτικές κοινότητες και πολιτικές ένταξης 
  

ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα διεθνείς οργανισμοί και κοινωνική πολιτική 
  

 
οικονομικά της κοινωνικής πολιτικής 

  

 
κοινωνιολογία της μετανάστευσης 

  

 

 


